להלן טקסט ישיר המלווה לימוד המועבר בסרטון וידאו ,יחד עם עזרי הוראה כגון ,שקופיות ,כתוביות ,אמצעים
גרפיים אחרים הבאים כדי לאייר את החומרים המוצגים במקומות מסוימים יכול להיות שהחומר הכתוב אינו עוקב
במלואו אחר הצליל ויתכנו שיבושים בהתאמה ביניהם.
בנוסף,עשויות להיות שגיאות דקדוקיות שאינן מקובלות בעבודות ספרותיות.
אנו מעודדים את הצופים של סרטון להמשיך ולעקוב אחר ההשלמות הכתובות כפי שמוצעות להלן

האב כמו הבן
יוחנן פרק  14פסוק 9
ַוי ֹּאמֶ ר אֵ לָיו יֵׁשּו ַע זֶה כַמָ ה י ִָמים אָ נֹּ כִ י ִא ְּתכֶם וְּ אַ תָ ה פִ ילִ ּפֹוס הֲטֶ ֶרם תֵ דָ עֵנִ י הַ רֹּ אֶ ה אֹּ ִתי ָראָ ה אֶ ת־הָ אָ ב וְּ לָמָ ה־זֶה ת ֹּאמַ ר הַ ְּראֵ נּו
אֶ ת־הָ אָ ב׃
אני זוכר בהיותי נער צעיר בכל יום ראשון בשבוע ,יושב במושב האחורי של פורד גלקסי  500הישן שלנו עם שני אחי הגדולים ואחותי
הגדולה .ואני זוכר איך אמא שלי הי יתה כל פעם אומרת לי ,שאי אפשר להשתתף בכיתת הדת של יום ראשון מבלי לשאול שאלות.
אני זוכר איך אבא שלי היה שואל שאלות נדושות בכל פעם ,לא בשביל להכעיס אלא בשביל לרדת לעומקם של דברים .מה טוב לעשות מזה,
לחפש תמיד להגיע אל האמת.
כל ימי חיי עקבתי אחר אבא שלי מעולם לא ראיתי אותו מתקפל לנוכח אמירת האמת ולעולם גם פניו לא נחמצו כשהיה צריך להודות שטעה-
אולי לקח לו זמן להגיע להכרה כי הוא טעה אבל הוא תמיד הכיר את האמת גם אם זה היה מנוגד למה שהוא האמין.
אבא שלי מת כשהייתי בגיל  25זוהי הייתה טלטלה גדולה בחיי – האדם שיכולתי תמיד לסמוך עליו ועל האמת שלו לא היה יותר שם .האיש
שנתן לי השראה לעמוד על אמת ,לא משנה מה ,כבר לא היה שם כדי להוביל את הדרך על ידי הדוגמה שלו .זה היה כאילו חלק עצום מהחיים
שלי נתלש בבת אחת ובאופן בלתי צפוי לחלוטין.
אבא שלי היה אחד מאלו שבנוכחותם הדליקו אור בחדר .החברים הרבים שלי שהיו מגיעים אלי הביתה היו תמיד אומרים לי שאבא שלי היה
אדם "מגניב" .אבא שלי היה ההוכחה החיה של האמרה כי הטכנולוגיה הרפואית יכולה להוסיף לאדם שנות חיים אבל רק האלוהים יכול לתת
חיים בשנת החיים .אבא שלי היה אדם אהוב אחד מאותם אנשים שכולם אהבו להיות בסביבתם.

אני זוכר את האבא שלי ממש כאילו ראיתי אותו אתמול הדבר המצחיק הוא ,שעכשיו אני רואה בי את האבא שלי יותר
ממה שהוא היה אי פעם חושב .כתב היד שלי הוא כמו שלו . ,אני אפילו מתעטש כמותו,כמובן שכמוהו אין לי בעיה
ללכת נגד הזרם.
יחד עם זאת אני שואל את עצמי מה הילדים שלי רואים בי? כשאני יודע עד כמה הסתכלתי אל אבא שלי כדוגמה ,איך
הוא הגיב לאנשים ,איך הוא טיפל באנשים ,איך שראיתי אותו קורא את כתבי הקודש בחפירה לאמת .אני לא יכול
לשכוח שהילדים שלי מסתכלים עליי באותה הדרך .אני שואל את עצמי האם אני מעביר את המורשת שלי הלאה?
האם אני באמת נותן להם משהו ראוי למעקב? לא רק בציבור ,אלא בכל מקום.
אני זוכר איך חבר שלי סיפר לי שהוא שיחק עם הבת שלו בחצר בחוץ בתוך השלג .הבת שלו אמרה שהיא הולכת בעקבות אביה והיא הייתה
קופצת אחריו לתוך העקבות שהוא השאיר בשלג .זה השאיר עליו רושם והוא חשב האם אנחנו הולכים בדיוק כך בעקבות של המשיח שלנו-
האם אנו צועדים לתוך עקבותיו בכל הדרכים שלו ועוקבים אחר הדוגמאות שהוא הותיר לנו.
אסור לנו לשכוח שאנו יכולים להיות אותם האנשים שקוראים את התנ"ך ואם נרצה או לא אנחנו עדים לנוכחותו .השאלה הגדולה היא האם
אנחנו רעים או טובים .אני לא מדבר רק על מה שאנחנו משדרים לעולם אלא גם על ההתנהגות שלנו בכל רגע בחיים .כי יש עיניים שצופות
בנו כל הזמן ,כל הצאצאים שסבבינו.

כפי שישוע אומר" ,כל מי שראה אותי ראה את האב ",ייתכן שאנשים כשהם רואים אותנו הם רואים גם בנו את אבינו
שבשמים ,ויתכן והם שומעים אותו כשהם שומעים אותנו .ייתכן שכל היבט של החיים שלנו משקף את אבינו
שבשמים ,העמדות שלנו ,הכוונות שלנו ,וכל דבר בחיים שלנו צריך להדהד יחד עם נוכחותו.
אנחנו הילדים שלו ,והעולם צריך לראות אותו בנו .יש לנו את הדוגמה של מושיעינו לעקוב אחריה ,זה תלוי בנו לתת
לאור שלו לזרוח על הסובבים אותנו דרך חיינו ,כדי להיות דוגמה לכולם.

מתי פרק  5פסוקים 14-16
נֹורה
אַ תֶ ם אֹורֹו ׁשֶ ל־עֹולָם עִ יר יֹּ ׁשֶ בֶ ת עַל־הָ הָ ר ל ֹּא ִתסָ תֵ ר׃  15גַם אֵ ין מַ ְּדלִ יקִ ים נֵר לָׂשּוֹּ ם אֹותֹו תַ חַ ת הָ אֵ יפָה כִ י ִאם־עַ ל־הַ ְּמ ָ
ּטֹובים וְּ ִׁשבְּ חּו אֶ ת־ ֲא ִביכֶם ׁשֶ בַ ׁשָ מָ יִ ם׃
אֹורכֶם לִ פְּ נֵי בְּ נֵי הָ אָ דָ ם לְּ מַ עַן יִ ְּראּו מַ עֲׂשֵ יכֶם הַ ִ
לְּ הָ ִאיר לְּ כָל־אֲׁשֶ ר בַ בָ יִ ת׃  16כֵן יָאֵ ר ְּ
רק מחשבה

כדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת www.testeverything.net
אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם ,חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
שלום
שלום ומי ייתן ויהוה יברך אותך בעודך הולך בדברי האלוהים.
EMAIL: Info@119ministries.com
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net
#TWITTER: www.twitter.com/119Ministries

